Agenda

Dissabte, 16 de març
,

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, visitarà la 15a Mostra de la
Diversitat Cultural de Terrassa que se celebra al Recinte Firal (pg. del Vint-i-dos de
Juliol, 265).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del cap de setmana:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà a diverses activitats programades
amb motiu de la Festa Major del barri de Can Palet, organitzades per l’Associació de
Veïns de Can Palet.
Al llarg del matí:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
visitarà la 15a Mostra de la Diversitat Cultural de Terrassa que se celebra, del 15 al
17 de març, al Recinte Firal (pg. del Vint-i-dos de Juliol, 265).
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A les 11 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, assistirà als Tallers de robots
LEGO adreçats a nenes i adolescents, a càrrec de Codelearn. Les participants
treballaran col·laborativament i en equip en la construcció i programació dels robots
LEGO Mindstorms EV3. L’acte està organitzat pel Servei de Polítiques de Gènere en
col·laboració amb el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya – mNACTEC.
L’acte tindrà lloc al mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270). Forma part del programa
d’activitats del Dia Internacional de les Dones 8 de Març 2019.
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i el
tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistiran a l’acte
d’inauguració d’una escultura al·legòrica del Camí de Sant Jaume amb el nom “Porta
de Terrassa al Camí de Sant Jaurme”, organitzat per l’entitat Amics del Camí de
Sant Jaume de Terrassa que va engegar una campanya de micromecenatge per fer
realitat la construcció d’aquesta escultura de ferro, pedra i fusta obra de l’artista
egarenc Joan Martínez. L’acte tindrà lloc a la ronda de Ponent cantonada amb el
carrer del Doctor Fleming, punt neuràlgic on comença el Camí de Sant Jaume en
direcció a Montserrat i a Santiago de Compostela. L’escultura simbolitza la figura
d’un pelegrí donant la benvinguda a totes les persones que inicien el seu
pelegrinatge des de la nostra ciutat.
A les 13.15 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, assistirà participarà en la cerimònia de
lliurament de premis VI Trofeu de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa. El Trofeu
està organitzat pel Club de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa, amb la presència
de més de 300 patinadors/res de diferents categories provinents de clubs convidats
d’arreu de Catalunya. L’acte tindrà lloc al Poliesportiu Municipal de la Maurina (c/ de
Sardenya, 32).
A les 18 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, assistirà a la conferència “De
primero, feminismo. Recorrido básico por el feminismo y retos para el futuro” a
càrrec d’Irantzu Varela Urrestizale, periodista, feminista i coordinadora de Faktoria
Lila. L’acte està organitzat pel Servei de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de
Terrassa i pel Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Tindrà
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lloc al mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270). Forma part del programa d’activitats del Dia
Internacional de les Dones 8 de Març 2019.
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la inauguració de l’exposició “Portat (pel vent)” de Susana Arce, Fernando
Sordo i José Luis Bomfim, amb interferència d’Irene Pérez. Aquesta peça es va
concebre des del principi amb un mètode de treball experimental pel qual tres dels
artistes cedeixen obra física mentre que l’aportació del quart és immaterial, no
obstant això la seva autoria i possessió respecte a la peça és anàloga a la resta.
L’exposició, dins del cicle Terrassa Comissariat 2019 “2+dos=5”, es podrà veure fins
al 21 d’abril a l’EspaiDos de la Sala Muncunill (pl. Didó, 3).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Connecta’t al feminisme: Jornada ciutadana. Taller: “Re-generem-nos! Eines per a la
incorporació de la perspectiva de gènere a les nostres entitats”, a càrrec de la
Fundació SURT. Tindrà lloc al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270). Dins del programa d’activitats del Dia Internacional
de les Dones 2019.
A les 10 h:
Aprenem llengües llegint i parlant: Taller “Aprenem”, basat en l’intercanvi lingüístic,
entre els assistents, de les llengües anglesa i francesa. A càrrec d’Aprenem
Terrassa. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta turística guiada: “Seu d’Ègara, un tresor
amagat””. Aquest conjunt monumental abasta un període ininterromput des de
l’època ibèrica fins a l’actualitat: nombrosos vestigis ibers i romans, un gran complex
episcopal dels segles V a VIII format per la basílica i després catedral d’Ègara, amb
tres naus (Santa Maria), i el seu baptisteri; el temple funerari de Sant Miquel;
l’església parroquial de Sant Pere; la zona residencial del palau episcopal i els
espais funeraris; a més d’uns elements artístics singulars (pintures murals de l’alta
edat mitjana, pintures romàniques i retaules gòtics). Punt de trobada a la Seu
d’Egara (pl. del Rector Homs, s/n).
terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 11 h:
Terrassa llegeix...: Presentació del poemari “Unas cien palabras”, d’Enric Vall, a
càrrec del mateix autor. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 12 h:
Terrassa Música Moderna: Taller concert: “Electro-màgic” amb el saxofonista Llibert
Fortuny, on es descobriran elements musicals mitjançant l’electrònica i la participació
dels infants. És recomanat per a infants a partir de 3 anys. Tindrà lloc a l’Ateneu
Candela (c/ de Sant Gaietà, 73).
A les 16 h:
Activitats d’Orbital.40: Digital Health: Disseny d’apps i innovació TIC. Curs de 150
hores de durada, en modalitat semipresencial, destinat a aquelles persones que
volen emprendre en el sector M-Health o que volen ampliar els seus coneixements
de disseny d'aplicacions per a dispositius mòbils, emmarcat en l’àmbit de la salut.
Formació impartida amb la col·laboració d’Euncet Business School. Tindrà lloc a la
sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
A les 20 h:
Terrassa Música Clàssica: Concert “Gòspel amb ànima”, a càrrec de la coral Gòspel
Soul, sota la direcció de David Suárez. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa
(pg. d’Ernest Lluch, 1).
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Diumenge, 17 de març

AGENDA DE L’ALCALDE

A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà al VI Trofeu de Patinatge Artístic Ciutat
de Terrassa. El Trofeu està organitzat pel Club de Patinatge Artístic Ciutat de
Terrassa, amb la presència de més de 300 patinadors/res de diferents categories
provinents de clubs convidats d’arreu de Catalunya. L’acte tindrà lloc al Poliesportiu
Municipal de la Maurina (c/ de Sardenya, 32).
Al llarg del migdia:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; assistirà al Picnic Jazz
Vallparadís, emmarcat dins del 38è Festival de Jazz de Terrassa. Enguany comptarà
amb les actuacions de La Locomotora Negra + Oriol Romaní & Amadeu Casas,
Víctor de Diego Quintet Feat. Rick Margitza, Joan Vinyals Band, i Dani Nel·lo i “Los
saxofonistas salvajes”. Tindrà lloc al Torrent de la Font d’en Sagrera del Parc de
Vallparadís.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
visitarà la 15a Mostra de la Diversitat Cultural de Terrassa que se celebra, del 15 al
17 de març, al Recinte Firal (pg. del Vint-i-dos de Juliol, 265).
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A les 17 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà al partit corresponent al Campionat Nacional de Lliga de Futbol de Tercera
Divisió que enfrontarà els equips Terrassa FC i AE Prat. El partit es disputarà a
l’Estadi Olímpic de Terrassa (c/ dels Jocs Olímpics, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 12.30 h:
Activitats de Bau House: Vermut musical – Jazz, a càrrec de Carota de Ipanema.
Tindrà lloc a Bau House (av. de Jacquard, 1).
A les 18 h:
Terrassa Música Clàssica: Concert “La dinamita de Brahms i un manicomi”, a càrrec
de l’OCT 48 Orquestra de Cambra Terrassa 48, interpretaran obres de J. S. Bach, H.
Rott, G. Mahler, H. Wolf i J. Brahms. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa
(pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 18 h:
Temporada Municipal d’Arts Escèniques: Representació d’“El preu”, a partir de
d’una adaptació del clàssic d’Arthur Miller, dirigida per Sílvia Munt, i interpretada per
Rosa Renom, Pere Arquillué, Ramon Madaula i Lluís Marco. Tindrà lloc al Teatre
Principal (pl. de Maragall, 2).
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Dilluns, 18 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en l’acte de signatura del Pacte
contra la segregació escolar. L’acte organitzat pel Síndic de Greuges, comptarà amb
la participació del conseller d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Josep
Bargalló; d’alcaldesses i alcaldes dels municipis de més de 10.000 habitants; i dels
agents de la comunitat educativa (sindicats, patronals de l’escola concertada,
associacions de famílies d’alumnat, entitats municipalistes, etc.) que subscriuen el
contingut del Pacte. L’acte tindrà lloc al Parlament de Catalunya (parc de la
Ciutadella, s/n).
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Polítiques de
Gènere, Gracia García, assistirà a l’Acte d’homenatge a Carmen Alborch amb la
projecció del documental “Las Constituyentes”, sobre vint-i-set dones, diputades i
senadores que, des del seu treball parlamentari en la legislatura constituen de 1977,
van ser protagonistes del canvi polític cap a la democràcia a Espanya. L’acte,
organitzat pel Servei de Polítiques de Gènere amb la col·laboració de la Comissió 8
de Març dins dels actes del Dia Internacional de les Dones 8 de març 2019 i del cicle
Cinefòrum per la Igualtat, comptarà amb una conferència a càrrec de Lourdes
Muñoz, presidenta de Dones en Xarxa, i tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant
Pere, 9).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
juntament amb Eva Cervelló, presidenta del Centre Excursionista de Terrassa,
participarà en l’acte de lliurament de premis del V Concurs d’Instagram
#vallesdracrace2019. L’acte, organitzat pel Servei de Turisme de l’Ajuntament de
Terrassa i el Centre Excursionista de Terrassa, tindrà lloc a la seu del Centre
Excursionista de Terrassa (c/ de Sant Llorenç, 10).
ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16 h:
Connecta’t al feminisme: Conferència: “Qui va ser Walter Benjamin”, a càrrec
d’Assumpta Montellà. Amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Tindrà lloc al
Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
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